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All förändring börjar i fakta. Syftet med 
denna skrift, den tredje i ordningen, är 
att beskriva några av de viktigaste driv-
krafterna för samhällets utveckling, be-
lysa hur de hänger ihop och sist men 
inte minst mäta hur svenska kommu-
ner och regioner står sig i ett jämföran-
de perspektiv. 

I tider av snabb förändring och be-
tydande samhällsutmaningar är beho-
vet av grundläggande sammanhang 
och fakta viktigare än någonsin.

Därför resonerar vi också framtids- 
och policyorienterat kring några av frå-
geställningarna för att stödja en positiv 
utveckling i alla svenska regioner. 
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TILLVÄXTENS OCH 
 UTVECKLINGENS 
 DRIVKRAFTER

Tillväxtens drivkrafter – regionerna 
är de nya nationerna
Regionernas ökande betydelse som centra för den 
ekonomiska utvecklingen konceptualiserades för 30 
år sedan av den amerikanske ekonomen och Nobel-
pristagaren Paul Krugman med begreppet ”den nya 
ekonomiska geografin”. Det paradoxala i utveck-
lingen är att ju mer internationaliserad och global 
världsekonomin blir, desto mindre blir de ekono-
miska geografier som konkurrerar med varandra. Vi 
går från 18- och 19.hudratalens ”nationernas kamp 
”till 2000-talets ”regionernas kamp”.  

I grunden för förändringen ligger en allt snabb-
are teknisk utveckling, billigare transporter och ef-
fektiv informationsteknik. Sammantaget har dessa 
förändringar ”förtätat” världen och gjort konkur-
rensen gränslös. Av samma skäl kan tillväxtens 
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drivkrafter variera och därmed flytta mellan olika platser vid olika tid-
punkter och företagen kan nästan lika snabbt flytta efter. Förutsättning-
ar ändras kontinuerligt. 

I denna nya kontext minskar råvarornas och geografiskt bundna pro-
duktionsfaktorers betydelse till förmån för immateriella konkurrensfak-
torer. Tillväxt drivs av ett regionalt system bestående av olika typer av 
infrastruktur för kommunikation, kunskapsuppbyggnad, transporter, 
entreprenörskap, företagande och innovationer. Fungerar samspelet 
mellan dessa skapas attraktivitet för det som tillväxten mest av allt behö-
ver; människor och deras kunskaper som kan leda till nya produkter och 
tjänster – alltså tillväxt.

Två viktiga konkurrensfördelar i detta system är storlek och täthet. Ju 
fler aktörer som samlas nära varandra, desto större blir potentialen för 
att dra nytta av varandras kunskaper, kapital, kunder eller nätverk. 

Sådana nyttor accentueras av ett väl fungerande samspel och leder till 
snabbare utveckling av nya tjänster och produkter.

Det är dessa faktorer och förutsättningarna för deras samspel som i 
policysammanhang är kommunernas och regionernas ”verktygslåda” i 
den globala konkurrensen.

Mått på tillväxtens drivkrafter
Som beskrivits på föregående sidor är utgångspunkten i ”den nya eko-
nomiska geografin” att moderna, kunskapsdrivna ekonomier är mer 
funktionella (regionala) än nationella. Förutsättningarna i pendlings- 

Kunskaper

Förvärvs-
inkomsterBefolkning

Syssel-
sättning

Integration

REGIONERNAS KAMP 2017  |  5



|  REGIONERNAS KAMP 2017  6

och arbetsmarknadsregionerna, i form 
av attraktivitet och funktionalitet för 
det så viktiga kunskaps- och human-
kapitalet,  bestämmer i hög grad hur 
många jobb som skapas, hur lönerna  
utvecklas  och  i  vilken  utsträckning 
det skapas nya bärkraftiga företag. Mot 
denna bakgrund kan vi, genom att följa 
utvecklingen på kommun- och funktio-
nell regionnivå, samlat illustrera hur väl 
anpassade dessa är för kraven som ställs 
i ”den  nya ekonomiska  geografin”. 
På följande sidor redovisar vi ett antal 
nyckeltal i dessa geografier och fram to-
nar en bild av vad som funkar bra och 
vad som funkar mindre bra i den nya 
ekonomiska geografin. Genomgående 
redovisas samtliga variabler på kom-
munnivå i tabeller (10 bästa, 10 i mitten 
och 10 svagaste) samt för funktionella 
arbetsmarknads-regioner i kartor. Sta-
tistiken har inhämtats från offentliga 
källor (se s. 42).

BNP/capita – Bruttonationalprodukt 
mäter det samlade värdet av all produk-
tion per invånare i regionen. Föränd-
ringen av BNP mäter tillväxttakten och 
välståndsökningen i ekonomin.

Befolkningsutveckling  –  En förut-
sättning för all utveckling är människor 
i arbete. Stora regioner tenderar växa 
mer och snabbare än små och glesa. Hur 
stora är de svenska regionerna och hur 
mycket växer de? Är de så attraktiva 
att de växer med inrikes inflyttning? 
Åldersstrukturen är också en betydelse-
full tillväxtfaktor. ”Unga” regioner har 
en stor och långsiktig arbetskraftspo-
tential. ”Äldre” regioner står inför stora 
utmaningar. 

Sysselsättning – Förvärvsintensi-
teten mäter hur många av de som kan 
jobba faktiskt också gör det. Har den 
förändrats över tid? Är den hög finns 
sannolikt en god matchning mellan 
näringslivets behov och befolkning-
ens storlek och kompetens. En låg kan 

vara ett strukturellt hinder för tillväxt? 
I vilken utsträckning får utrikes födda 
ett arbete, och hur stor andel jobbar i 
kunskapsintensiv tjänstenäring? Detta 
är nyckelfaktorer för den regionala ut-
vecklingsprestationen.  

Utbildningsnivåer  –  Produktion 
och tjänster  blir  alltmer  specialiserade. 
Företagen söker en välutbildad befolk-
ning och förutsättningarna läggs redan 
i grundskolan. Hur ser de genomsnittli-
ga meritvärdena i årskurs 9 ut, och stor 
andel av befolkningen har en eftergym-
nasial utbildning?

Förvärvsinkomster – Sist och slutli-
gen speglas mycket av tillväxtvillkoren 
och funktionaliteten i människors ut-
komst av arbete. Inkomsternas nivå och 
utveckling per capita ger oss en indika-
tion på produktivitet och sysselsättning. 
Det påverkar förstås köpkraften och den 
offentliga sektorns skattebas, medel 
som kan investeras i ytterligare förbätt-
ringar av funktionalitet och välfärd.
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SVERIGE VS EUROPA 
VS VÄRLDEN
Ekonomisk tillväxt bidrar till att lyfta stora 
delar av världen

Sverige vs Världen
Den långsiktiga ekonomiska tillväxten har bidragit till 
att öka välståndet i många länder. Under de senaste 
decennierna har tillväxten tagit fart i många tidigare 
fattigare länder (Kina, Indien mfl). I ett internationellt 
perspektiv har Sverige klarat sig relativt bra jämfört 
med omvärlden. I reala termer har Sverige sedan 2005 
haft en tillväxt som är bland de bästa i västvärlden.

Detta har bland annat materialiserat sig i stigande 
löner, större konsumtionsmöjligheter, och mer resur-
ser till den offentliga sektorn.

För att förstå tillväxtens orsaker i Sverige finns det 
många förklaringar. Sverige har bl a kunnat dra nytta 
av att vara en exportekonomi som har kunnat sälja va-
ror till resten av världen. Sverige är ett relativt stabilt 
land att investera i och Sverige är en kunskapsekonomi 
som har kunnat fylla produktionen av varor och tjäns-
ter med ett växande kunskapsinnehåll.
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Stora skillnader i Europa
Europa är en kontinent med stora skillnader. Mätt som 
BNP per capita (köpkraftsjusterat) ligger Luxemburg 
och Irland i topp tillsammans med Schweiz.

Europas fattiga länder utgörs av länder från östra 
Europa med BNP per capita nivåer som bara är en tred-
jedel av EU-genomsnittet. Sverige är ett relativt rikt 
land och har en välståndsnivå som ligger drygt 20 pro-
cent över EU-snittet.

Det sker dock förändringar över tiden. Av de länder 
som har ökat snabbast under det senaste decenniet till-
hör flera de som hade låga BNP-nivåer i början på pe-
rioden. 

Det kan även vara intressant att titta utanför Euro-
pa. I jämförelse med till exempel USA har Sverige unge-
fär 80% av USA:s BNP per capita. Värt att notera är dock 
att skillnaden var större för 10-15 åren sedan

BNP PER CAPITA 2015, INDEX EU=100

Bulgarien

Lettland

Ungern

Grekland

Polen

Slovakien

Portugal

Tjeckien

Spanien

Italien

EU

Frankrike

UK

Finland

Tyskland

Sverige

Danmark

Österrike

Nederländerna

Norge

Schweiz

Irland

Luxemburg

0 100 200 300

124



REGIONERNAS KAMP 2017  |  9

De regionala skillnaderna 
är ännu större
Skillnaden i regional BNP per capita 
viket kallas BRP (här köpkraftsjus-
terat och mätt på den sk NUTS-2 ni-
vån, vilket det finns knappt 300 st av 
i Europa) är betydligt större mellan 
regioner än mellan länder. 

Till de 10 rikaste regionerna åter-
finns flera av huvudstäderna dit ock-
så Stockholm kvalar in. Västsverige 
kommer på plats 57 med en BRP-ni-
vå som är 70 procent av den i Stock-
holm. De flesta svenska regionerna 
hamnar på platser kring 80-110 plats. 
Där återfinns också regioner som Ka-
talonien i Spanien, Lissabon i Portu-
gal och Zeeland i Nederländerna. 

Det finns således stora skillnader 
mellan Europas regioner. Stockholm 
kommer relativt väl ut, medan sto-
ra delar av Sverige inte tillhör något 
Europeiskt elitserie utan snarare ett 
mellanskikt i västra Europa.
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REGIONERNAS KAMP
All förändring börjar i fakta

Var bor vi?
En regions framtida utveckling är starkt 
beroende av att människor väljer att 
bosätta sig där – alltså attraktiviteten. 
Befolkningens storlek och sammansätt-
ning är en avgörande tillväxtfaktor. Inte 
minst för att befolkningens storlek och 
karaktär också attraherar företagande. 
Den ekonomiska utvecklingen, genom 
närings-verksamhet, entreprenörskap 
och innovationer, drivs och möjliggörs 
av invånarna i regionen. 

Tillväxt sker därför främst, och snab-
bast, där det finns stora befolknings-
kluster, dvs. i regioner med hög befolk-
ningstäthet där människor interagerar 
och drar nytta av varandras kunskaper 
och kompetens, där varor kan avsättas 

och där tjänster köps.
I de tre storstadsregionerna samlas 

ungefär hälften av Sveriges totala be-
folkning. Människor bor nära varandra 
och tenderar dessutom vara relativt 
högutbildade. Därmed är de viktigaste 
och mest grundläggande förutsättning-
arna för en positiv utveckling på plats. 
Hur vårdas denna konkurrensfördel? 
Görs det plats för tillväxten? 

Trots storstadsregionernas betydande 
fördelar verkar allt fler platser generera 
allt mer tillväxt. De svenska centralorter-
na, alltså större städer som fungerar som 
regionala arbetsmarknadscentra, ser till-
växt av kunskapsintensiv tjänstenäring 
och tillväxt i förvärvsinkomster. De kom-

mer över tid att bli allt viktigare tillväxt-
motorer för landet. 

Dock har mer glesbefolkade regi-
oner fortsatt sämre utvecklings-för-
utsättningar, vilket är tydligt när vi 
nedan redovisar befolkningstillväxt. 
Mycket tyder på att de får hitta andra 
vägar framåt. 

Befolkningsstorleken är förstås inte 
den enda faktorn som stimulerar ut-
veckling, utan andra faktorer såsom be-
folkningssammansättning, utbildnings-
nivå och andra platsegenskaper kan ha 
stor betydelse. 

Flera av dessa redovisas längre fram i 
Regionernas Kamp.
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Rank Kommun Folkmängd 2015
1 Stockholm 923 516
2 Göteborg 548 190
3 Malmö 322 574
4 Uppsala 210 126
5 Linköping 152 966
6 Västerås 145 218
7 Örebro 144 200
8 Helsingborg 137 909
9 Norrköping 137 035
10 Jönköping 133 310
141 Älmhult 16 168
142 Höör 15 970
143 Vara 15 662
144 Hallstahammar 15 645
145 Hallsberg 15 509
146 Hammarö 15 420
147 Vimmerby 15 419
148 Säffle 15 366
149 Leksand 15 326
150 Tjörn 15 315
281 Storfors 4 032
282 Munkfors 3 663
283 Ydre 3 658
284 Överkalix 3 395
285 Malå 3 109
286 Arjeplog 2 887
287 Åsele 2 832
288 Dorotea 2 740
289 Sorsele 2 516
290 Bjurholm 2 453

1 5

FOLKMÄNGD EFTER 
REGION (2015)
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Var växer Sveriges befolkning?
Att befolkningen växer är av central 
betydelse för en regions långsiktiga ut-
veckling. En växande befolkning skapar 
underlag för ett större arbetsutbud och 
en större köpkraft vilket i sin tur attra-
herar nya företag. 

Att en regions befolkning växer vi-
sar på regionens attraktivitet och drag-
ningskraft. Fler människor betyder ökad 
handel, ökad efterfrågan på varor och 
tjänster, fler idéer och ett växande en-
treprenörskap samt att den individuella 
kostnadsbördan för offentliga utgifter 
minskar eftersom den fördelas på fler. 

Att stora regioner växer mer än små 
har tidigare konstaterats och befolk-
ningsökningen kan normalt sägas ha 
två huvudsakliga källor; inflyttning (ut-
rikes och inrikes) och organisk tillväxt 

(födelseöverskott). Stora regioner väx-
er på båda dessa sätt medan små regi-
oner i allmänhet måste vara attraktiva 
för inflyttning för att växa. I värsta fall 
krymper befolkningen, och är det rik-
tigt illa krymper befolkningen bland de 
personer som befinner sig i arbetsför 
ålder. Då pressas de som stannar kvar 
ytterligare avseende det gemensamma 
välfärdsåtagandet. 

Ungefär 40 procent av Sveriges kom-
muner upplever en minskande befolk-
ning medan storstäderna och centralor-
terna växer i hög takt. Kommuner som 
ligger i närheten av befolkningskluster, 
med tillgång till de stora arbetsmarkna-
derna, har störst chans att vända en ne-
gativ trend.
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1 5

Rank Kommun
Folkmängd 

 förändring 2005-2015 
1 Sundbyberg 36%
2 Knivsta 27%
3 Solna 26%
4 Lomma 24%
5 Nacka 22%
6 Nykvarn 22%
7 Sigtuna 22%
8 Upplands-Bro 21%
9 Stockholm 20%
10 Malmö 19%
141 Götene 2%
142 Sävsjö 2%
143 Markaryd 2%
144 Vännäs 2%
145 Ljungby 2%
146 Tjörn 2%
147 Tanum 2%
148 Piteå 2%
149 Boxholm 2%
150 Vetlanda 2%
281 Strömsund -9%
282 Bräcke -10%
283 Dorotea -11%
284 Ånge -11%
285 Storfors -11%
286 Hagfors -11%
287 Övertorneå -12%
288 Överkalix -12%
289 Sorsele -13%
290 Åsele -15%

FOLKMÄNGD, 
 FÖRÄNDRING  
EFTER REGION   
2005-2015
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Unga och gamla regioner 
Vår svenska samhällsmodell är organi-
serad så att det krävs höga skatteintäk-
ter, samt att alla som kan arbeta också 
gör det, för att det ska gå runt. 

En regions åldersstruktur har där-
med stor betydelse för den långsiktiga 
utvecklingen. En åldrande befolkning, 
eventuellt accentuerat av att unga läm-
nar regionen för arbete och utbildning, 
påverkar försörjningskvoten – alltså 
hur stor total befolkning de arbetsföra 
ska försörja. Är dessa få, och kvoten hög, 
kan bördan för de arbetsföra invånare 
som blir kvar i regionen kan bli tung 
och i framtiden leda till stora ekonomis-
ka utmaningar.

I storstadsregionerna är befolkning-

en generellt betydligt yngre. Här hand-
lar utmaningen mer om att få in de unga 
på arbetsmarknaden så att de kan få en 
egen försörjning och bidra till både sin 
egen och den regionala utvecklingen.

Å andra sidan, en kommun med en 
hög andel av befolkningen äldre än 55 
år kommer, utan inflyttning, utsättas 
för stora minskningar av den arbetsföra 
befolkningens relativa storlek. En sådan 
utveckling sätter betydande negativ 
press på näringslivets konkurrenskraft. 

Det är framförallt kommuner ut-
anför de svenska storstadsregionerna 
och centralorterna som har en bekym-
mersamt åldrande befolkning. Regio-
ner med en yngre befolkningsstruktur 

är framförallt storstäder och universi-
tetsorter. Stora utmaningar väntar där-
med för många delar av Sverige. Hit hör 
flera av norrlandskommunerna, och i 
till exempel Pajala, Överkalix och Över-
torneå är nästan hälften av befolkning-
en över 55 år.
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Rank Kommun
Andel yngre  

än 55, 2015
1 Knivsta 77%
2 Sundbyberg 77%
3 Huddinge 77%
4 Botkyrka 76%
5 Sigtuna 75%
6 Stockholm 75%
7 Malmö 75%
8 Haninge 75%
9 Solna 74%
10 Vallentuna 74%
141 Karlskoga 64%
142 Tierp 64%
143 Trosa 64%
144 Tibro 64%
145 Lindesberg 63%
146 Öckerö 63%
147 Örnsköldsvik 63%
148 Tranemo 63%
149 Ronneby 63%
150 Aneby 63%
281 Gullspång 54%
282 Åsele 54%
283 Dorotea 54%
284 Rättvik 54%
285 Sotenäs 53%
286 Simrishamn 52%
287 Övertorneå 52%
288 Överkalix 51%
289 Pajala 51%
290 Borgholm 51%

1 5

ANDEL SOM ÄR 
 YNGRE ÄN 55, 2015
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Vi flytt (int!) - Inrikes flyttnetto 
Historiskt har omflyttning inom landet 
varit omfattande. Det fanns en tid när 
arbetsplatser i norra Sverige lockade 
från andra delar av landet. Under stora 
delar av efterkrigstiden gick dock flytt-
lassen till de industrialiserade storstä-
derna. I vår tid är det ånyo storstäderna 
som lockar med arbete och möjligheter. 
Denna process motverkas av att det har 
blivit mycket dyrt att flytta till storstä-
derna och de större centralorterna. En 
dåligt fungerande bostadsmarknad har 
bidragit till att det har byggts för få bo-
städer vilket i sin tur har drivit upp pri-
serna och därmed gjort det mindre att-
raktivt att flytta till de större städerna. 

Sammantaget är det dock många av 
de mer befolkningstäta regionerna som 

lockar till sig personer, och hade det 
varit billigare att bosätta sig i städerna 
hade utvecklingen troligtvis varit ännu 
starkare.

En typ av inrikes omflyttning drivs 
av invandringen. De som kommer till 
Sverige kan bli placerade i olika kom-
muner runt omkring i landet, vilket 
delvis kan förklara varför vissa mindre 
landsbygdskommuner har en positiv 
utveckling. Efter ett tag söker man sig 
dock till landsmän, familj och vänner 
som ofta bor i de större städerna. Till-
gång till nätverk och en större arbets-
marknad lockar också och när dessa 
personer väljer att flytta räknas det som 
inrikes flyttnetto. 
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Rank Kommun
Inrikes  

flyttnetto 2015
1 Knivsta 3,1%
2 Nykvarn 2,7%
3 Sundbyberg 2,3%
4 Österåker 1,5%
5 Trosa 1,4%
6 Vellinge 1,4%
7 Enköping 1,4%
8 Norrtälje 1,3%
9 Ockelbo 1,3%
10 Nora 1,2%
141 Hofors 0,0%
142 Strömstad 0,0%
143 Eslöv -0,1%
144 Götene -0,1%
145 Katrineholm -0,1%
146 Falun -0,1%
147 Svenljunga -0,1%
148 Malmö -0,1%
149 Eda -0,1%
150 Strängnäs -0,1%
281 Hylte -2,2%
282 Dorotea -2,3%
283 Strömsund -2,4%
284 Hultsfred -2,8%
285 Sorsele -3,0%
286 Storfors -3,4%
287 Norberg -4,2%
288 Uppvidinge -4,4%
289 Laxå -4,7%
290 Ljusnarsberg -6,4%

1 5

INRIKES FLYTTNETTO, 
2015
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Var jobbar man? 
En låg förvärvsintensitet innebär att 
näringslivet i regionen och efterfrågan 
från arbetsgivare inte har samma takt 
eller karaktär som regionens befolkning 
erbjuder, alltså arbetskraftsutbudet. 
Varför det blir så kan ha flera olika för-
klaringar. En kan vara att näringslivet i 
regionen har strukturella hinder för till-
växt. En annan kan vara det geografiska 
läget där regionen har stor utpendling 
av arbetskraft till en annan, mer attrak-
tiv, arbetsmarknad. En tredje kan vara 
att regionens näringsliv efterfrågar 
kompetens eller egenskaper som befolk-
ningen saknar. Vissa regioner med ett 
vikande befolkningsunderlag i arbetsför 
ålder kan också uppleva en ökande för-
värvsintensitet då de som faktiskt stan-

nar med hög sannolikhet får ett jobb. 
Detta torde t.ex. vara en förklaring till 
Norrlands höga förvärvsintensitet. 

Oavsett anledning kommer en låg 
förvärvsintensitet leda till högre kost-
nader och sämre intäkter till kommu-
nen, länet och riket i stort. 

Regioner med hög förvärvsintensitet 
har i någon kombination lyckats attra-
hera företag och rätt arbetskraft – in-
hemsk eller inpendlad – och därmed 
skapat en bra matchning mellan till-
gänglig och efterfrågad kompetens. 

En stark och dynamisk arbetsmark-
nadsregion med hög förvärvsintensitet 
är en viktig motor för regional tillväxt.

På detta uppslag ser vi hur stor an-
del av regionens befolkning som för-

värvsarbetar satt i relation till samtliga 
personer i åldersspannet 20-64 år. Som 
syns råder stora skillnader inom Sveri-
ge. Förvärvsintensiteten skiftar från 88 
procent i Habo ner till 66 procent i Mal-
mö kommun och Eda kommun med 65 
procent.
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Rank Kommun
Förvärvs

intensitet 2015
1 Habo 88%
2 Nykvarn 87%
3 Knivsta 87%
4 Kungsbacka 87%
5 Kiruna 87%
6 Lerum 87%
7 Ekerö 86%
8 Vallentuna 86%
9 Öckerö 86%
10 Gällivare 86%
141 Sävsjö 79%
142 Mönsterås 79%
143 Timrå 79%
144 Nordmaling 79%
145 Haninge 79%
146 Solna 79%
147 Uppvidinge 79%
148 Alvesta 79%
149 Järfälla 79%
150 Munkedal 79%
281 Strömstad 70%
282 Filipstad 70%
283 Perstorp 69%
284 Landskrona 69%
285 Lund 68%
286 Årjäng 68%
287 Ljusnarsberg 67%
288 Haparanda 67%
289 Malmö 66%
290 Eda 65%

1 5

FÖRVÄRVS-
INTENSITET, 
20-64 ÅR, EFTER 
REGION, 2015
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Vilka jobbar mer och mindre? 
Sverige har en förvärvsintensitet som 
har ökat svagt under perioden 2005 till 
2015. Förvärvsintensiteten mäter ande-
len som förvärvsarbetar ställt i relation 
till totala arbetsföra befolkningen.

På nationell nivå bestäms sysselsätt-
ningens och förvärvsintensitetens ut-
veckling över tid i stor utsträckning av 
konjunkturfaktorer. På regional nivå 
kan även strukturella förutsättning-
ar eller förändringar påverka. T ex kan 
strukturomvandling påverka en regi-
on både positivt och negativt. Tillverk-
ningsindustrin har blivit allt mer effek-
tiv och därmed är de mindre benägna 
att anställa, vilket i en region med stor 
tillverkningssektor kan påverka utveck-
lingen negativt. En ökad global efter-

frågan på råvaror kan å andra sidan ha 
en positiv påverkan (t ex för gruvorna i 
Norrland). En annan faktor kan vara en 
minskad arbetsför befolkning. Om t ex 
unga flyttar från en region så kommer 
sysselsättningsgraden att förbättras 
(vilket alltså torde vara en delförklaring 
för delar av Norrland). Dock innebär 
denna utveckling att försörjningsbör-
dan för de som bor kvar ökar. Färre ska 
bidra till den gemensamma välfärden, 
vilket på lång sikt är en utmaning för 
den kommunala ekonomin.

Tittar man närmare på den regionala 
utvecklingen är det ett antal orter som 
har en mycket negativ utveckling, t ex 
Åmål, Hylte och Lessebo som hamnar 
i botten med en stor minskning i för-

värvsintensitet. En negativ förändring i 
förvärvsintensitet bör analyseras så att 
orsaker och effekter blir klarlagt samt 
vilka åtgärder som kan vidtas för att 
vända en sådan trend. 

I norra Sverige har förvärvsintensi-
teten ökat, vilket alltså rimligen drivs 
av två faktorer. Dels att det pågår en ut-
flyttning (de som inte får jobb flyttar till 
andra regioner), dels har delar av nor-
ra Sverige upplevt en stark efterfrågan 
inom t ex gruvindustrin, vilket har bi-
dragit till en stark lokal arbetsmarknad. 
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Rank Kommun
Förändring förvärvs

intensitet mellan 2005-2015
1 Pajala 10%
2 Kiruna 9%
3 Haparanda 9%
4 Gällivare 9%
5 Kalix 9%
6 Överkalix 8%
7 Övertorneå 7%
8 Luleå 6%
9 Jokkmokk 6%
10 Arvidsjaur 6%
141 Kävlinge 2%
142 Laxå 2%
143 Staffanstorp 2%
144 Hagfors 2%
145 Vaggeryd 2%
146 Vimmerby 2%
147 Heby 2%
148 Sigtuna 2%
149 Motala 2%
150 Dals-Ed 2%
281 Högsby -3%
282 Gnosjö -4%
283 Alvesta -4%
284 Avesta -4%
285 Säffle -4%
286 Östra Göinge -4%
287 Ockelbo -4%
288 Åmål -5%
289 Hylte -7%
290 Lessebo -9%

1 5

FÖRVÄRVS-
INTENSITET,  
20-64 ÅR,  
FÖRÄNDRING 
2005-2015
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Var får utrikesfödda jobb? 
Betydelsen av att lyckas med integratio-
nen av nyanlända på arbetsmarknaden 
kan inte underskattas för den regionala 
utvecklingen och konkurrenskraften. 
Det är primärt bortfallet av potentiell 
produktivitet som är dyr för en region. 
En lyckad integration av utrikesfödda 
invånare kan således bidra till ökad eko-
nomisk tillväxt, men också minskade 
kostnader för kommuner. Ett centralt 
mått när det gäller lyckad integration 
är därför sysselsättnings-graden bland 
utrikes födda.

En region står inför stora utmaning-
ar om de har en hög andel utrikesfödda 
som till stor del befinner sig utanför ar-
betsmarknaden. Utöver det individuellt 
viktiga i att kunna hitta ett arbete be-

tyder utanförskap stora påfrestningar 
på de offentliga utgifterna och kan på 
längre sikt leda till större samhällspro-
blem kopplade till segregation och ut-
anförskap – i synnerhet om skillnaden 
i sysselsättningsgrad mellan inrikes och 
utrikes födda är stort eller ökande. 

Men den största ekonomiska konse-
kvensen av en låg sysselsättningsgrad 
bland utrikesfödda är den förlorade 
produktiviteten och risk för stagnerad 
ekonomisk tillväxt, vilket påverkar så-
väl köpkraft som skatteintäkter nega-
tivt. 

De kommuner som bäst lyckas få ut-
rikes födda i sysselsättning finner vi 
främst i Stockholms- och Göteborgs-
regionerna. De kommunala skillnader-

na är betydande även i detta avseende, 
men visar att låga sysselsättningsgrader 
bland utrikes födda inte är av naturen 
givna. Inte heller verkar de uppträ-
da enkom i storstädernas pendlings-
omland. Väldigt mycket vore vunnet, 
både i personliga och regionalekono-
miska perspektiv, om fler kommuner 
presterade som de bästa i Sverige.       
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Rank Kommun
Andel sysselsatta födda 

utanför EU/EFTA 2015
1 Gällivare 74%
2 Täby 72%
3 Tyresö 71%
4 Vallentuna 71%
5 Ekerö 71%
6 Lerum 70%
7 Kungsbacka 70%
8 Öckerö 70%
9 Sotenäs 70%
10 Salem 70%
141 Tierp 51%
142 Simrishamn 51%
143 Älvdalen 51%
144 Laholm 51%
145 Hudiksvall 51%
146 Landskrona 50%
147 Lycksele 50%
148 Mariestad 50%
149 Malung-Sälen 50%
150 Essunga 50%
281 Högsby 27%
282 Norberg 27%
283 Ockelbo 27%
284 Östra Göinge 27%
285 Filipstad 25%
286 Hällefors 25%
287 Vingåker 24%
288 Ovanåker 24%
289 Ljusnarsberg 22%
290 Munkfors 21%

1 5

ANDEL 
 SYSSELSATTA 
ICKE EU/EFTA- 
MEDBORGARE, 
2015
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Var bor de med högre utbildning? 
I dagens ekonomi är kunskap en av de 
mest avgörande faktorerna bakom till-
växt och näringslivsutveckling. För att 
stå sig i den allt hårdare konkurrensen 
globalt, nationellt och från andra regi-
oner bör därför nivån på befolkningens 
utbildning vara ett av de viktigaste poli-
cymålen. Ur kunskap föds innovationer 
och entreprenörskap.

Från ett globalt perspektiv kan Sve-
rige inte konkurrera med billig arbets-
kraft, men däremot med kunskap och 
innovativ förmåga. Ett sätt att mäta re-
gioners kompetensnivå är andelen som 
har en minst treårig eftergymnasial 
utbildning. 2015 hade drygt var femte, 

eller 21 procent, en eftergymnasial ut-
bildning i Sverige. Men variationen i 
landet är stor.

De kommuner som ligger i topp är 
storstadskommuner samt universi-
tetsorterna. I andra ändan finns kom-
muner där ungefär 90 procent saknar 
eftergymnasial utbildning. Detta inne-
bär att det finns flera kommuner som 
står inför stora utmaningar de komman-
de åren. Sverige har därmed en stor, och 
med nyanlända också växande, andel 
som inte har en hög utbildningsnivå och 
som därmed inte är med i racet om de 
innovativa kunskapsintensiva jobben – 
var ska de finna sysselsättning?
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Rank Kommun
Andel med efter-

gymnasial utbildning 
1 Danderyd 45%
2 Lund 42%
3 Lomma 38%
4 Lidingö 37%
5 Solna 37%
6 Täby 35%
7 Stockholm 34%
8 Uppsala 34%
9 Nacka 31%
10 Sollentuna 31%
141 Värnamo 13%
142 Mjölby 13%
143 Falkenberg 13%
144 Hörby 13%
145 Oskarshamn 13%
146 Jokkmokk 13%
147 Falköping 13%
148 Norrtälje 13%
149 Sandviken 13%
150 Sollefteå 13%
281 Svenljunga 9%
282 Grums 8%
283 Gnosjö 8%
284 Laxå 8%
285 Hällefors 8%
286 Munkfors 8%
287 Eda 8%
288 Bjuv 8%
289 Degerfors 8%
290 Filipstad 8%

1 5

ANDEL MED 
EFTER GYMNASIAL 
UTBILDNING
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Grundskolan lägger grunden 
Grundskolan lägger grunden för framti-
da studier och livschanser. Olika skolor 
presterar dock olika och det kan finnas 
flera orsaker. En hög andel lågutbilda-
de hushåll är en bakomliggande orsak 
till att elevprestationer (som här mäts 
som meritvärde i årskurs 9) är låga i vis-
sa skolor men inte i andra. Om utbild-
ningsnivån generellt sett är lägre i vis-
sa regioner/kommuner kan detta få en 
negativ inverkan på skolornas nivå och 
utveckling.

Regioner/kommuner med en sämre 
fungerande grundskola har två utma-
ningar att hantera. På lång sikt finns en 
risk att många av invånarna har en för 

låg utbildningsnivå och därmed ham-
nar utanför den kunskapsekonomi som 
i växande utsträckning karaktäriserar 
svenskt näringsliv. En annan risk är det 
kan påverka inflyttningen till en regi-
on/kommun om skolorna inte håller en 
hög nivå.

Kommuner som ligger i topp är typ-
iskt storstadskommuner med en hög 
andel hushåll med eftergymnasial ut-
bildning, d v s det finns troligtvis en 
högre medvetenhet om vikten av en väl 
fungerande skola hos många hushåll i 
dessa kommuner. Kommuner med lägre 
genomsnittliga meritvärden är typiskt 
glesbygds/landsbygdskommuner. Dessa 

skillnader talar för att de skillnader som 
redan idag finns mellan stad och lands-
bygd kan komma att förstärkas över tid.

Grundskolan är viktig och det är av 
central betydelse att man på lokal nivå 
arbetar med att utveckla skolan. Åtgär-
der bör vara vetenskapligt förankrade 
och skolforskningen betonar ofta det 
ansvar som föräldrar har att stötta och 
ställa krav på sina barn, rektorernas 
roll att ha höga förväntningar på såväl 
lärare som elever och lärarnas förmåga 
att skapa en förtroendefull relation till 
eleverna och ge individuell återkopp-
ling.
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Rank Kommun
Genomsnittlig merit värde 

i årskurs 9 per kommun
1 Danderyd 267
2 Lomma 267
3 Lidingö 266
4 Nacka 266
5 Sollentuna 260
6 Vellinge 257
7 Ekerö 255
8 Täby 253
9 Lund 252
10 Borgholm 251
141 Olofström 222
142 Storfors 222
143 Ånge 222
144 Vilhelmina 222
145 Lycksele 222
146 Pajala 222
147 Oskarshamn 222
148 Mörbylånga 222
149 Kristianstad 221
150 Filipstad 221
281 Älvkarleby 194
282 Mönsterås 194
283 Grums 193
284 Vingåker 189
285 Ljusnarsberg 186
286 Sorsele 182
287 Skinnskatteberg 179
288 Gullspång 178
289 Nordanstig 176
290 Lessebo 169

1 5

GENOMSNITTLIG 
MERITVÄRDE I 
ÅRKURS 9, 2015
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Var finns det kunskapsintensiva näringslivet?
Under de senaste decennierna har ar-
betsmarknaden omvandlats. Struktur-
omvandlingar är inget nytt, det har 
skett förr med industrialisering och ur-
banisering som den kanske mest påtag-
liga strukturomvandling i modern tid. 

Idag står vi inför nya utmaningar och 
omvandlingen brukar benämnas som 
ett skifte mot ett mer tjänsteintensivt 
näringsliv och en ökad andel kunskap-
sintensiva företag, företag inom den så 
kallade KIBS-sektorn (Knowledge Inten-
se Business Services). Kunskap har alltid 
varit viktigt men det som är nytt nu är 
att det är fler och fler företag som säljer 

kunskap som sin ’produkt’. Inte sällan 
är denna kunskap ett resultat av läng-
re och högre utbildning vilket ställer 
regioner inför särskilda utmaningar att 
fånga rätt kompetens.

I ett regionalt perspektiv finns de 
kunskapsintensiva företagen framför 
allt i storstadsregionerna och i univer-
sitetsstäderna. Ett intressant undantag 
är Arjeplog, där gruvindustrin troligt-
vis anställer ett stort antal välutbildade 
personer. 

Regioner med en liten andel kun-
skapsintensiva företag återfinns på 
landsbygden i olika delar av Sverige. Det 

finns i Småland och även i stora delar av 
södra och norra Norrland.

Om man breddar perspektivet och 
ser till tjänstesektorn i stort är det vik-
tigt att påpeka att det är en heterogen 
sektor med olika kompetensnivåer och 
behov. Därför är det avgörande för var-
je region och kommun att ha insikt om 
vilken typ av tjänstesektor som är star-
ka och hur man kan driva på diversifie-
ring av näringslivet och därigenom står 
bättre rustad i den pågående struktur-
omvandlingen.
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Rank Kommun
Andel KIBS

syssel satta 2015
1 Stockholm 39%
2 Sundbyberg 38%
3 Älmhult 29%
4 Arjeplog 27%
5 Solna 26%
6 Göteborg 26%
7 Malmö 26%
8 Lund 23%
9 Nacka 23%
10 Lidingö 23%
141 Nässjö 10%
142 Lysekil 10%
143 Valdemarsvik 10%
144 Lycksele 10%
145 Strömstad 10%
146 Söderköping 10%
147 Bollnäs 10%
148 Höör 10%
149 Hedemora 10%
150 Vimmerby 10%
281 Sävsjö 5%
282 Grums 5%
283 Gnosjö 5%
284 Oxelösund 5%
285 Bjurholm 4%
286 Götene 4%
287 Gullspång 4%
288 Aneby 4%
289 Markaryd 4%
290 Skinnskatteberg 4%

1 5

ANDEL 
 SYSSELSATTA 
INOM KIBS, 2015
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Vilka är rikast?
En region kan förstås vara ”rik” på 
många olika sätt. Med hänvisning till 
att vi i här avser ekonomisk tillväxt 
och välståndsutveckling är människors 
lönesummor ett avgörande och viktigt 
mått. Det som redovisas är alltså sam-
manräknad förvärvsinkomst per capita 
och består av inkomst av tjänst och in-
komst av näringsverksamhet. I inkomst 
av tjänst ingår förutom löneinkomst 
även inkomst från pension, sjukpenning 
och andra skattepliktiga ersättningar 
från försäkringskassan.

Höga inkomster kan ses som ett ut-
tryck för att arbetsmarknaden i regio-
nen har hög produktivitet och därmed 
kapacitet att betala bra löner. En rela-
tivt liten befolkning och hög andel av 

befolkningen som befinner sig i arbete 
genererar också höga förvärvsinkom-
ster per capita. Här går t.ex. Norrland 
och norrlandskusten starkt med både 
hög sysselsättning och goda lönenivåer. 
Men måttet fångar även andra aspek-
ter. Vissa kommuner är attraktiva att 
bo i för människor med höga löner, t.ex. 
Danderyd med låga inkomstskatter.  

Låga förvärvsinkomster per capi-
ta kan bero på hög arbetslöshet eller 
många pensionärer vilket sänker för-
värvsinkomsterna per capita. Det kan 
också uppstå trots normala sysselsätt-
ningsgrader om näringslivet är lågpro-
duktivt. 

Till nyttorna med höga förvärvsin-
komster kan räknas både högre skat-

tekraft och köpkraft. I den mån en hög 
siffra beror på många i arbete är detta 
också ett tecken på låga offentliga kost-
nader för människor i arbetslöshet. 

Kommuner i storstadsregionerna 
ligger i topp och av de tio kommuner 
med högst förvärvsinkomster ligger nio 
i Stockholmsregionen. Storstädernas 
kvalificerade näringsliv betalar ofta re-
lativt höga löner. Men för att nivån per 
capita ska bli hög förutsätter det en god 
sysselsättningsnivå, vilket t.ex. saknas i 
Skåne. 

I topp 2015 bland de funktionella  
arbets marknadsregionerna ligger Gälli-
vare, Stockholm, Kiruna, Göteborg, Lu-
leå. 
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Rank Kommun
FINK per 

capita 2015 
1 Danderyd 375 318
2 Lidingö 326 489
3 Täby 304 389
4 Nacka 283 008
5 Vaxholm 279 895
6 Lomma 278 541
7 Ekerö 276 123
8 Sollentuna 275 649
9 Stockholm 268 193
10 Solna 267 260
141 Avesta 205 527
142 Trelleborg 205 155
143 Skara 204 997
144 Norrköping 204 945
145 Kumla 204 860
146 Grästorp 204 748
147 Vännäs 204 608
148 Trollhättan 204 502
149 Hjo 204 297
150 Boxholm 204 261
281 Vilhelmina 184 273
282 Åstorp 183 696
283 Filipstad 182 513
284 Perstorp 181 348
285 Mellerud 180 630
286 Högsby 177 890
287 Dals-Ed 176 120
288 Lessebo 175 188
289 Eda 172 440
290 Årjäng 167 312

1 5

FÖRVÄRVS-
INKOMST PER 
 CAPITA , 2015
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Vilka har blivit rikare?
Den gängse sanningen i teorin om den 
nya ekonomiska geografin har varit att 
storstäderna har de bästa förutsättning-
arna för långsiktig och bibehållen till-
växt. Stora och täta miljöer växer inte 
bara mer, utan också snabbare än små 
och glesa. Med betydande skalfördelar 
är de helt enkelt oslagbara tillväxtmo-
torer. 

När WSP 2011 beräknade var tillväx-
ten i förvärvsinkomster skulle uppstå 
kunde vi konstatera att drygt 70% av 
de kommande 20 årens tillväxt skulle 
uppstå i någon av de tre storstadsregio-
nerna. När vi idag genomför samma be-
räkning visar det sig att de svenska stor-

stadsregionernas försprång minskar. Av 
de kommande 20 årens tillväxt hamnar 
endast drygt 60% i någon av de tre stor-
städerna. 

Istället fördelas en betydande del av 
tillväxten i de svenska centralorterna 
– alltså de större svenska städer som är 
centra och inpendlingsort i en lokal ar-
betsmarknadsregion. 

En möjlig tolkning är att den svenska 
ekonomiska utvecklingen håller på att 
bli mer decentraliserad – eller distribu-
erad.  

Bland möjliga skäl finns att de största 
städernas negativa externaliteter bör-
jar ge sig till känna. Prisnivåer, träng-

sel, bostadsbrist osv. gör helt enkelt att 
människor och företag överväger alter-
nativa lokaliseringar.  

En annan kan vara att det istället är 
centralorterna som börjar komma upp 
i ”kritisk massa” och generera den typ 
av storstadsdriven tillväxt inom urbana 
och kreativa näringar som tidigare varit 
reserverad för de tre svenska storstads-
regionerna.
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Rank Kommun
FINK förändring per 

 capita mellan 2005-2015  
1 Gällivare 46%
2 Kiruna 43%
3 Sotenäs 42%
4 Pajala 41%
5 Tjörn 40%
6 Ekerö 40%
7 Hörby 40%
8 Varberg 39%
9 Säter 39%
10 Sjöbo 39%
141 Åsele 32%
142 Värnamo 32%
143 Trelleborg 32%
144 Torsby 32%
145 Svedala 32%
146 Kumla 32%
147 Linköping 32%
148 Hammarö 32%
149 Halmstad 32%
150 Strängnäs 32%
281 Sigtuna 23%
282 Årjäng 23%
283 Järfälla 22%
284 Oxelösund 22%
285 Åmål 22%
286 Filipstad 21%
287 Södertälje 21%
288 Perstorp 19%
289 Fagersta 18%
290 Lessebo 16%

1 5

FÖRVÄRVS-
INKOMST,  
FÖRÄNDRING PER 
CAPITA 2005-2015



UTMANINGAR  
OCH VÄGAR FRAMÅT

Regionernas kamp  
– robusta kommuner
Robusta och sårbara kommuner
Basen för resonemangen i Regionernas kamp är teo-
rierna kring ”NEG”, den nya ekonomiska geografin. 
Nationalstaterna har, främst med tekniska framsteg 
inom kommunikation och transporter, ersatts av 
regioner och lokala ekonomier som de primära be-
ståndsdelarna i den globala konkurrensen. Därför är 
det intressant att följa den ekonomiska utveckling-
en, och de strukturella förutsättningarna för den-
samma, på denna geografiska nivå. 

Den svenska utvecklingen är alltså i första hand 
beroende av robusta och väl fungerande kommuner, 
samverkande i funktionella regioner. Robustheten 
definierar vi som varje kommuns sammanlagda ran-
king i alla mätta variabler, indelat i 10 klasser (se ta-
bell i appendix). 

Inflöde
Arbetskraft

Kapital
Kompetens

Regional 
 infrastruktur

Fysisk
Kunskap

Socialt kapital

Innovationssystem
Innovationer

Entreprenörskap
Nätverk och kluster

Ramverk
Nationella nätverk

Lagstiftning 

Output =  
Regional tillväxt
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Under de senaste två decennierna 
har svensk ekonomi haft en relativt god 
långsiktig tillväxt, den har dock inte 
fördelat sig jämnt. Vissa regioner har 
haft en starkare utveckling, andra en 
svagare. De som har en svagare utveck-
ling kännetecknas ofta, men inte alltid, 
av att de också har strukturellt fel förut-
sättningar. 

De mest robusta kommunerna åter-
finns i storstadsregionerna och stör-
re centralorter. De erbjuder en kritisk 
massa av utbildning, kunskap, köpkraft, 
arbetskraft osv. 

Det finns också en hel del regioner 
som i allt väsentligt saknar dessa förut-
sättningar – och därmed kan definieras 
som sårbara. De uppvisar också en svag 
utveckling i de flesta dimensioner. Låg 
sysselsättning, svag ekonomisk tillväxt, 
svag/negativ befolkningsutveckling 
och låg utbildningsnivå. Dessa regioner 
och kommuner har strukturella pro-
blem som inte låter sig lätt lösas. Den 

långsiktiga prognosen är fortsatt dyster.
Mot bakgrund av detta är den tillväx-

tpolitiska utmaningen dubbel. Att skapa 
fortsatt goda förutsättningar där det går 
bra, samt att i tillräcklig utsträckning 
förändra grundläggande förutsättning-
ar i de kommuner som är strukturellt 
sårbara. Båda är lika viktiga.

Uppgiften är inte enkel, men heller 
inte överdrivet avancerad. Långsiktigt 
positiv utveckling kräver att de grund-
läggande drivkrafterna för ekonomisk 
tillväxt är på plats. 

Det betyder ett inflöde av arbete, ka-
pital och kunskapsuppbyggnad, goda 
förutsättningar för företagande och 
innovationer och såväl hård (fysisk) 
som mjuk (upplevd) infrastruktur. 

Hela Sverige och alla svenska regioner 
har en del utmaningar kopplat till dessa 
faktorer. Nedan diskuteras utmaningar 
på arbetsmarknaden, inom infrastruk-
turen, och den internationella handeln.

Regionernas kamp – 
centralorternas revansch
Stark, men ojämn tillväxt 
Genomsnittligt har svensk ekonomi haft 
en relativt god långsiktig tillväxt under 
de senaste decennierna, och våren 2017 
befinner sig Sverige fortfarande i en re-
jäl högkonjunktur. Men tillväxtens och 
utvecklingens fördelning är långt ifrån 
jämnt fördelad i landet.

Under flera år har det sagts att Sve-
rige är Europas snabbast urbaniseran-
de land. Det är sant, så länge man defi-
nierar urbanisering på ett korrekt sätt. 
Storstäderna växer relativt sett mer 
än landsbygden. Men det betyder inte 
att städerna ”tömmer” landsbygden på 
människor, utan städerna växer av egen 
kraft – främst genom utrikes invandring 
och födelse överskott.
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FÖRVÄRVS INKOMST,  TILLVÄXT 2013-2040

32,5 %

15,9 % 13,8 %

STOCKHOLMS 
LÄN

VÄSTRA 
 GÖTALANDS LÄN

SKÅNE LÄN

faktorer – människor, kunskaper och ka-
pital. De har helt enkelt varit för perifera. 
Men med starkare centralorter minskar 
detta avstånd, och bilden blir ljusare.

Utmaning 1 – Insiders och 
outsiders på arbetsmarknaden
In- och utvandring är företeelser som 
ständigt har präglat den mänskliga his-
torien och folkvandringar av olika slag 
utmanar samtidigt som det skapar möj-
ligheter. 

Fram till 1930-talet hade Sverige en 
nettoutvandring, d v s det fanns andra 
regioner (ffa USA) som lockade mer än 
Sverige. Förhoppningar om en bättre 
tillvaro och mer frihet var viktiga driv-
krafter. I takt med ekonomisk utveck-
ling och ökat välstånd har Sverige blivit 
ett relativt rikare land och allt fler söker 
sig nu till Sverige. De som söker sig hit 
gör det av i grunden samma skäl som 
svenskarna sökte sig till USA. Drömmen 
om en bättre och friare tillvaro.

Centralorternas revansch
Om man mäter förvärvsinkomsternas 
storlek och utveckling per capita hittar 
vi de funktionella arbetsmarknadsre-
gionerna Gällivare, Stockholm, Kiruna, 
Göteborg och Luleå i topp. Indikatorn 
kan signalera höga löner, men också en 
relativt liten befolkning med hög sys-
selsättning. Låga förvärvsinkomster per 

capita kan, trots ett kunskapsintensivt 
och produktivt näringsliv, också vara 
ett tecken på låg sysselsättning – som är 
fallet i t.ex. Skåne. 

När WSP gjorde framskrivningar 
av tillkommande förvärvsinkomsters 
geografiska fördelning för 5 år sedan 
bedömde vi att ca 70% skulle uppstå i 
någon av de tre storstadsregionerna. 
Samma övning visar idag att den siffran 
har sjunkit till ca 60% - se diagram. 

De stora vinnarna verkar vara våra 
större svenska centralorter.

Är det de stora städernas negativa ex-
ternaliteter som börjar ge sig till känna 
– eller är det centralorterna som börjar 
komma upp i ”kritisk massa” och skapa 
attraktivitet i sin egen rätt?

Det finns en stor positiv potential i 
en mer decentraliserad och distribuerad 
utveckling. Orter som tidigare legat för 
långt från de viktigaste ekonomiska mo-
torerna har haft svårt att attrahera den 
nya ekonomiska geografins produktions-
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Om denna tanke stämmer är det myck-
et som talar för att invandringen kom-
mer att fortsätta. Sverige och andra rika 
länder är extremt attraktiva och det har 
en växande andel av världens befolkning 
blivit medvetna om i takt med att infor-
mation också sprids mycket enklare.

En utmaning för den svenska ekono-
min och för många av de som invand-
rar till Sverige är att de inte får jobb i 
samma utsträckning som infödda. Man 
kan tala om insiders och outsiders. Om 
de som är outsiders inte ges möjligheten 
att komma in på arbetsmarknaden upp-
står många samhällsutmaningar. Ökade 
inkomstskillnader, stigande offentliga 
utgifter, risk för ökat utanförskap mm. 

För att undvika detta scenario behö-
ver svensk ekonomi reformera arbets-
marknaden så att de som kommer till 
Sverige ges möjligheten att få ett jobb. 
Den svenska arbetsmarknaden är inte 
tillräckligt välkomnande. En viktig orsak 
är att höga lägsta-löner gör det svårt att 

nad. Om Brexit leder till att det blir svå-
rare att importera från och exportera till 
Storbritannien är detta ett problem för 
såväl Sverige som Storbritannien.

Under de senaste decennierna har 
världshandeln vuxit och kommit att 
utgöra en av de viktigaste välstånds-
skapande krafterna för såväl svensk 
ekonomi som för alla andra länder som 
har varit en del av denna utveckling. T 
ex har exporten och importen nästan 
fördubblats i Sverige sedan 2004. Utri-
keshandeln är mycket viktig för svensk 
ekonomi i sin helhet men också för lan-
dets regioner och för vissa regioner av 
rent avgörande betydelse. Försämras 
förutsättningarna för internationell 
handel kommer detta att påverka Sveri-
ge och dess regioner negativt.

Att handla med varor innebär att 
länder kan specialisera sig på de områ-
den där de har komparativa fördelar. 
Detta leder i sin tur till att man får ut 
mesta möjliga värde av det egna landets 

få det första jobbet och hindras både den 
personliga och nationella utvecklingen.  

Utmaning 2 -  
Risk för protektionism
Det finns tecken på protektionism och 
isolationism i den globala ekonomin. 
Brexit är ett exempel. President Trumps 
ifrågasättande av internationella han-
delsavtal ett annat. Ett tredje exempel 
är politiska partier i många länder som 
ifrågasätter internationell handel och 
globalisering för de konsekvenser de 
tror att det har på arbetsmarknaden. 

Dessa tendenser till protektionism 
och isolationism är en mycket stor utma-
ning för svensk ekonomi om det skulle 
realiseras här. Exempelvis är EU en vik-
tig marknad både vad gäller import och 
export så den fria rörligheten för såväl 
varor som tjänster är av vikt för Sveri-
ge. Storbritannien är den näst viktigaste 
exportmarknaden av varor inom EU och 
är också en relativt viktig importmark-
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resurser. Handel, är en av de absolut 
viktigaste välståndsskapande krafter-
na. Begränsas möjligheten att handla 
påverkar det den ekonomiska utveck-
lingen på lång sikt. Att handla med an-
dra länder innebär också att utsättas för 
konkurrens som på kort sikt ofta leder 
till önskemål från de som har svårt att 
hävda sig i konkurrensen om att be-
gränsa den internationella handeln och 
konkurrensen. Det kan fungera på kort 
sikt, men är långsiktigt fel.

Utmaning 3 – 
Infrastrukturskulden
Vi har i tidigare avsnitt talat om den fy-
siska infrastrukturen (t ex vägar, järn-
vägar, flygplatser, bostäder och lokaler) 
som den helt avgörande pusselbiten i det 
ekonomiska samspel som skapar tillväxt. 

Det för människor mest påtagliga 
och vardagliga behovet av infrastruktur 
är resor mellan arbete och bostad. För-
bättrad tillgänglighet medger ett större 

avstånd mellan dessa två – det vi nor-
malt kallar regionförstoring. Kan man 
nå fler arbetsplatser ökar chanserna 
till bättre matchning vilket är bra för 
ekonomin. Men även godstransporter 
och andra typer av resor är viktiga för 
ekonomins funktionalitet eftersom det 
gynnar ekonomin och samspelet mellan 
människor. Ur miljösynpunkt är det för-
stås avgörande att dessa förflyttningar 
kan göras så miljövänligt som möjligt. 
Därför kan en genomtänkt infrastruk-
turplanering främja både innovativ till-
växt och en god miljö.

Den ekonomiska utvecklingen är 
även beroende av andra sorters fysisk 
infrastruktur – och inte sällan sådan 
som inte syns trots att den är högst på-
taglig. Elförsörjning, vatten och avlopp 
och bredband t.ex är mycket viktig till-
växtskapande infrastruktur. 

I båda dessa avseenden ligger många 
svenska kommuner långt efter. Sverige 
har under långt tid byggt upp en bety-

dande infrastrukturskuld, där staten, 
regioner och kommuner underinveste-
rat i dessa tillväxtkritiska system. Enligt 
en analys som WSP genomfört på upp-
drag av Svenskt Näringsliv uppgick den 
samlade svenska investeringar i infra-
struktur under 1960-talet till ca 4 % av 
BNP – en nivå som också utgör ett snitt 
inom OECD. De senaste två decennierna 
ligger motsvarande nivå på ca 1,5 %. In-
vesteringarna i infrastruktur borde allt-
så åtminstone fördubblas för att kom-
ma upp i någon form av genomsnittlig 
OECD-nivå.   

Den fysiska infrastrukturens nytta är 
dock beroende också av en ”osynlig” in-
frastruktur, och i detta avseende är två 
typer av system särskilt viktiga. 

Den sociala infrastrukturen, det som 
ofta kallas socialt kapital, spelar en myck-
et viktig roll för tillväxten i allmänhet 
och för innovationsprocesserna i syn-
nerhet. Det knyter människor närma-
re varandra genom ömsesidig tillit och 



|  REGIONERNAS KAMP 2017  40

sänker därmed transaktionskostnader 
vid olika typer av överenskommelser 
och avtal. Den höga tilliten i det svens-
ka samhället har traditionellt varit en 
av våra största tillgångar och gjort att  
samspelet i vår ekonomi fungerat smi-
digt och billigt. Det finns dock tecken på 
att denna tillgång håller på att erodera 
med potentiellt negativa tillväxteffek-
ter som konsekvens. Här finns en tydlig 
utmaning. 

Avslutningsvis är Kunskapsinfrastruk-
turen en kritisk tillväxtfaktor. Den be-
står av utbildningsanordnare som t.ex 
högskolor, gymnasier och grundskolor 
och den utbildning som bedrivs där. 
Forskning är också en viktig del av kun-
skapsinfrastrukturen och kunskapsupp-
byggnad är en av samhällets viktigaste 
tillväxtprocesser. Det finns dock många 
indikationer på att kunskapsinfrastruk-
turen inte är i världsklass och det är 
problematiskt.

När människor som tränats i utbild-
ningssystemet, företag eller andra orga-
nisationer rör sig ute i samhället (flyt-
tar, byter jobb eller samverkar) sprider 
de sin kunskap och erfarenheter. Denna 
rörlighet är en viktig källa till kunskaps-
överföring vilket främjar innovations-
processerna och tillväxten. Denna sam-
lade ”funktionalitet” torde ligga högt 
upp på policydagordningen.

Vägar framåt
Dömda till samverkan
I dagens komplexa samhällsbygge kan 
ingen ensam aktör ansvara för samhäl-
lets tillväxt eller utveckling. Ingen part 
har ensam rådighet eller mandat över 
detta. Det handlar snarare om en rad 
ömsesidiga beroendeförhållanden. Re-
gioner är beroende av kommunernas 
agerande, av vad som händer i angräns-
ande regioner och hur den nationella 
agendan fördelas och prioriteras. Slutli-

gen, och kanske mest avgörande, utgör 
de val som näringslivet och invånarna 
gör den tydligaste drivkraften för, och 
kvitto på, en lyckad samhällsutveckling.

I detta perspektiv ska samverkan ses 
som en möjlighet och ett verktyg för att 
ta kontroll över utvecklingen. Lyckad 
samverkan är effektivt och genererar 
synergier. Samverkan är i sig en läran-
deprocess och ett bra sätt att omvärlds-
bevaka. Etablerad samverkan sänker 
transaktionskostnader och ökar den mo-
biliserande förmågan genom att många 
aktörer visar gemensam vilja – även om 
det också kan kräva betydande kompro-
misser och minskat handlingsutrymme 
för den enskilde aktören. Samverkan är 
inte alltid lätt, men kan ge just den rådig-
het och inflytande som man enskilt an-
nars skulle sakna.
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En gemensam bild
Samverkan kräver att aktörerna kan 
enas kring en gemensam bild av aktuel-
la förutsättningar och målet mot vilket 
man ska jobba. För att skapa sådana bil-
der behöver man enas kring möjligheter, 
hot, potentialer och utmaningar. Detta 
kräver en grundlig analys och odiskuta-
bla fakta – en objektiv omvärldsförståel-
se. Därtill krävs en ”mental” omvärlds-
förståelse som respekterar att olika 
aktörer kan uppfatta förutsättningar och 
samband på olika sätt. Lokal identitet 
och tillhörighet kan utgöra sådana skilda 
perspektiv. Båda krävs för att olika aktö-
rer ska kunna enas och samhandla. 

Fokusera på det som är viktigt
Utifrån den kunskap vi har om ekono-
misk utveckling handlar regionalekono-
misk utveckling om att skapa förutsätt-
ningar för arbete, kapitaltillflöde och 
kompetensuppbyggnad. För att lyckas 

med detta måste det vara lönsamt att 
arbeta, investera och utbilda sig. Hur 
kan dessa förutsättningar förbättras? 

Tillgänglighet och transporter är 
smörjmedlet i tillväxtmotorn. Är en re-
gion sammankopplad med växande de-
lar av landet och omvärlden, d v s hål-
ler transportinfrastrukturen hög klass? 
Den mjuka infrastrukturen är likaledes 
viktig – kanske i synnerhet utbildnings-
systemet. Fungerar exempelvis skolor-
na och finns det bra högskolor? Sist men 
inte minst är det viktigt att företagan-
dets villkor och näringslivets möjlighe-
ter att utvecklas är goda. Är det exem-
pelvis lätt att driva företag och finns det 
många affärsmöjligheter?
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1 BNP-tillväxt 2005-15, index (2010 US Dollar) Worldbank
2 BNP per capita 2015, index EU=100 Eurostat
3 BRP per capita, 2014, euro Eurostat
4 Folkmängd efter region, 2015 SCB
5 Folkmängd förändring efter region, 2005-2015 SCB
6 Andel som är yngre än 55, 2015 SCB
7 Inrikes flyttnetto, 2015 SCB
8 Förvärvsintensitet, 20-64 år, efter region, 2015 SCB
9 Förvärvsintensitet förändring, 20-64 år, 2005-2015 SCB
10 Andel sysselsatta icke EU/EFTA-medborgare, 2015 SCB
13 Andel med eftergymnasial utbildning SCB
14 Genomsnittlig meritvärde i årkurs 9, 2015 Skolverket
15 Andel sysselsatta inom KIBS, 2015 SCB
23 Förvärvsinkomst per capita, 2015 SCB
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APPENDIX 1 ROBUSTHETSGRUPP 1 – 10, 10 ÄR HÖGSTA GRUPP

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Kungsbacka Göteborg 10
Kungälv Göteborg 10
Värmdö Stockholm 10
Tyresö Stockholm 10
Nacka Stockholm 10
Ekerö Stockholm 10
Vallentuna Stockholm 10
Lomma Malmö-Lund 10
Lerum Göteborg 10
Partille Göteborg 10
Österåker Stockholm 10
Vaxholm Stockholm 10
Stenungsund Göteborg 10
Stockholm Stockholm 10
Solna Stockholm 10
Härryda Göteborg 10
Kävlinge Malmö-Lund 10
Täby Stockholm 10
Varberg Göteborg 10
Höör Malmö-Lund 10
Mölndal Göteborg 10
Knivsta Stockholm 10
Luleå Luleå 10
Enköping Stockholm 10
Ystad Malmö-Lund 10
Ängelholm Malmö-Lund 10
Ale Göteborg 10

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Alingsås Göteborg 10
Lidingö Stockholm 10
Sundbyberg Stockholm 9
Sollentuna Stockholm 9
Mörbylånga Kalmar 9
Umeå Umeå 9
Uppsala Stockholm 9
Danderyd Stockholm 9
Håbo Stockholm 9
Nykvarn Stockholm 9
Hammarö Karlstad 9
Piteå Luleå 9
Söderköping Linköping-Norrköping 9
Vellinge Malmö-Lund 9
Habo Jönköping 9
Kalmar Kalmar 9
Staffanstorp Malmö-Lund 9
Kiruna Kiruna 9
Norrtälje Stockholm 9
Jönköping Jönköping 9
Trosa Stockholm 9
Västerås Västerås 9
Salem Stockholm 9
Upplands-Bro Stockholm 9
Tjörn Göteborg 9
Öckerö Göteborg 9
Falun Falun-Borlänge 9

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Svedala Malmö-Lund 9
Höganäs Malmö-Lund 9
Örebro Örebro 9
Östersund Östersund 9
Huddinge Stockholm 8
Järfälla Stockholm 8
Sjöbo Malmö-Lund 8
Falkenberg Göteborg 8
Bollebygd Göteborg 8
Strängnäs Stockholm 8
Upplands Väsby Stockholm 8
Gagnef Falun-Borlänge 8
Mjölby Linköping-Norrköping 8
Eslöv Malmö-Lund 8
Skövde Skövde-Skara 8
Lidköping Lidköping-Götene 8
Halmstad Halmstad 8
Göteborg Göteborg 8
Leksand Falun-Borlänge 8
Boden Luleå 8
Ulricehamn Borås 8
Linköping Linköping-Norrköping 8
Lund Malmö-Lund 8
Nyköping Nyköping-Oxelösund 8
Haninge Stockholm 8
Gällivare Gällivare 8
Sotenäs Trollhättan-Vänersborg 8
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Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Gotland Gotland 8
Älmhult Älmhult-Osby 8
Östhammar Stockholm 8
Oskarshamn Oskarshamn 8
Vaggeryd Jönköping 8
Karlstad Karlstad 8
Borås Borås 7
Gnesta Stockholm 7
Örnsköldsvik Örnsköldsvik 7
Norrköping Linköping-Norrköping 7
Sundsvall Sundsvall 7
Hörby Malmö-Lund 7
Laholm Halmstad 7
Lekeberg Örebro 7
Skellefteå Skellefteå 7
Kumla Örebro 7
Nynäshamn Stockholm 7
Helsingborg Malmö-Lund 7
Sigtuna Stockholm 7
Säter Falun-Borlänge 7
Rättvik Falun-Borlänge 7
Tanum Västlandet 7
Vadstena Linköping-Norrköping 7
Orust Göteborg 7
Mark Göteborg 7
Skurup Malmö-Lund 7
Sala Västerås 7
Båstad Malmö-Lund 7

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Trelleborg Malmö-Lund 7
Gävle Gävle 7
Vännäs Umeå 7
Vårgårda Göteborg 7
Hjo Skövde-Skara 7
Värnamo Värnamo 7
Uddevalla Trollhättan-Vänersborg 7
Växjö Växjö 6
Mariestad Skövde-Skara 6
Krokom Östersund 6
Åre Östersund 6
Karlskrona Karlskrona 6
Arjeplog Arjeplog 6
Aneby Jönköping 6
Kalix Luleå 6
Simrishamn Malmö-Lund 6
Svalöv Malmö-Lund 6
Västervik Västervik 6
Hudiksvall Hudiksvall 6
Lilla Edet Göteborg 6
Mora Mora 6
Lysekil Trollhättan-Vänersborg 6
Malmö Malmö-Lund 6
Botkyrka Stockholm 6
Eksjö Jönköping 6
Hässleholm Kristianstad-Hässle-

holm
6

Borgholm Kalmar 6

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Heby Stockholm 6
Kinda Linköping-Norrköping 6
Jokkmokk Jokkmokk 6
Vimmerby Vimmerby 6
Lycksele Lycksele 6
Mullsjö Jönköping 6
Götene Lidköping-Götene 6
Kristianstad Kristianstad-Hässle-

holm
6

Landskrona Malmö-Lund 6
Karlsborg Skövde-Skara 5
Ydre Jönköping 5
Grästorp Trollhättan-Vänersborg 5
Tierp Stockholm 5
Arvidsjaur Arvidsjaur 5
Tomelilla Malmö-Lund 5
Motala Linköping-Norrköping 5
Hallsberg Örebro 5
Nora Örebro 5
Södertälje Stockholm 5
Askersund Örebro 5
Essunga Lidköping-Götene 5
Herrljunga Göteborg 5
Vetlanda Jönköping 5
Ljungby Ljungby 5
Smedjebacken Ludvika 5
Eskilstsuna Eskilstuna 5
Burlöv Malmö-Lund 5
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Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Trollhättan Trollhättan-Vänersborg 5
Åtvidaberg Linköping-Norrköping 5
Vara Lidköping-Götene 5
Malung-Sälen Malung-Sälen 5
Malå Lycksele 5
Tranås Jönköping 5
Pajala Kiruna 5
Överkalix Överkalix 5
Forshaga Karlstad 5
Katrineholm Eskilstuna 5
Hallstahammar Västerås 5
Ludvika Ludvika 4
Robertsfors Umeå 4
Älvsbyn Luleå 4
Storuman Storuman 4
Boxholm Linköping-Norrköping 4
Kil Karlstad 4
Tranemo Borås 4
Arvika Karlstad 4
Klippan Malmö-Lund 4
Falköping Skövde-Skara 4
Sölvesborg Kristianstad-Hässle-

holm
4

Köping Västerås 4
Skara Skövde-Skara 4
Gislaved Värnamo 4
Orsa Mora 4
Tidaholm Skövde-Skara 4

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Härjedalen Härjedalen 4
Karlshamn Karlskrona 4
Borlänge Falun-Borlänge 4
Vänersborg Trollhättan-Vänersborg 4
Ödeshög Linköping-Norrköping 4
Övertorneå Luleå 4
Mönsterås Kalmar 4
Haparanda Haparanda 4
Vindeln Umeå 4
Osby Älmhult-Osby 4
Timrå Sundsvall 4
Nässjö Jönköping 4
Strömstad Västlandet 4
Karlskoga Karlskoga 3
Söderhamn Bollnäs-Ovanåker 3
Finspång Linköping-Norrköping 3
Älvkarleby Gävle 3
Sandviken Gävle 3
Sorsele Arjeplog 3
Berg Östersund 3
Sunne Karlstad 3
Älvdalen Mora 3
Hedemora Avesta-Hedemora 3
Nordmaling Umeå 3
Nordanstig Hudiksvall 3
Sävsjö Jönköping 3
Bjuv Malmö-Lund 3
Arboga Västerås 3

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Åstorp Malmö-Lund 3
Gnosjö Värnamo 3
Alvesta Växjö 3
Avesta Avesta-Hedemora 3
Munkedal Trollhättan-Vänersborg 3
Bjurholm Umeå 3
Vansbro Vansbro 3
Ockelbo Gävle 3
Kristinehamn Karlstad 3
Ronneby Karlskrona 3
Oxelösund Nyköping-Oxelösund 3
Töreboda Skövde-Skara 3
Valdemarsvik Linköping-Norrköping 3
Svenljunga Borås 3
Hofors Gävle 2
Vilhelmina Vilhelmina 2
Lindesberg Örebro 2
Surahammar Västerås 2
Nybro Kalmar 2
Härnösand Sundsvall 2
Bromölla Kristianstad-Hässle-

holm
2

Ånge Sundsvall 2
Norsjö Skellefteå 2
Örkelljunga Malmö-Lund 2
Emmaboda Kalmar 2
Tibro Skövde-Skara 2
Markaryd Ljungby 2
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Fagersta Västerås 2
Åsele Åsele 2
Torsby Torsby 2
Strömsund Strömsund 2
Ovanåker Bollnäs-Ovanåker 2
Ljusdal Ljusdal 2
Bollnäs Bollnäs-Ovanåker 2
Olofström Karlskrona 2
Degerfors Karlskoga 2
Dals-Ed Västlandet 2
Bräcke Östersund 2
Eda Västlandet 2
Åmål Karlstad 2
Torsås Kalmar 2
Vingåker Eskilstuna 2
Kramfors Kramfors 2
Tingsryd Växjö 1
Sollefteå Sollefteå 1
Uppvidinge Växjö 1
Kungsör Västerås 1
Östra Göinge Kristianstad-Hässle-

holm
1

Hylte Halmstad 1
Årjäng Västlandet 1
Lessebo Växjö 1
Storfors Karlstad 1
Hultsfred Vimmerby 1
Hagfors Karlstad 1

Kommun
Funktionella 
 analysregioner 

Total 
Index

Norberg Västerås 1
Perstorp Malmö-Lund 1
Dorotea Strömsund 1
Ragunda Östersund 1
Färgelanda Trollhättan-Vänersborg 1
Flen Stockholm 1
Skinnskatteberg Västerås 1
Grums Karlstad 1
Laxå Örebro 1
Bengtsfors Västlandet 1
Säffle Karlstad 1
Gullspång Skövde-Skara 1
Filipstad Karlstad 1
Högsby Oskarshamn 1
Mellerud Trollhättan-Vänersborg 1
Munkfors Karlstad 1
Ljusnarsberg Örebro 1
Hällefors Örebro 1
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